Vragenformulier extra ondersteuningsbehoeften – 2College Durendael
Naam leerling:

________________________________________________

Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Dit betekent dat scholen zorgplicht hebben. Als er sprake is van extra
ondersteuningsbehoeften die buiten onze basiszorg vallen, bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht relevante gegevens aan school te
verstrekken. Deze gegevens dienen binnen 3 werkdagen in ons bezit te zijn. De aannamecommissie beoordeelt of 2College Durendael
kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind.

1. Heeft uw kind een: □ dyslexieverklaring
□ dyscalculieverklaring

of

is er bij uw kind een vermoeden van □ dyslexie
□ dyscalculie

Om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten beschreven in het dyslexie-,c.q. dyscalculieprotocol dient u een kopie
van de verklaring én het onderzoeksverslag aan te leveren.

2. Heeft uw kind op de basisschool extra ondersteuning gehad?
□ Nee
□ Ja, kunt u hieronder in het kort beschrijven waar deze ondersteuning uit bestond
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Heeft de basisschool een OPP (Ontwikkeling Perspectief Plan = handelingsplan) opgesteld?
□ Nee
□ Ja, graag een kopie aanleveren
4. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig op 2College Durendael naast de reguliere begeleiding van de
vakdocenten en de mentor?
□ Nee
□ Ja, welke begeleiding is volgens u wenselijk?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Is er ooit onderzoek gedaan naar de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind?
□ Nee
□ Ja, onderzoek afgenomen door:
__________________________________________________
Jaar van afname:

___________________________________________________

diagnose(s) (indien gesteld):

___________________________________________________

om gebruik te maken van extra faciliteiten dient u een kopie aan te leveren.

6. Was of is één (of meerdere) van de volgende instanties betrokken bij uw kind?
□ Nee
□ Ja, te weten: GGZ / GGD / (school-)Maatschappelijk Werk / Leerplicht / Indigo / Sterk Huis (voormalig
Kompaan en De Bocht/ Veilig Thuis / Psychologische instantie / anders nl: ____________________
Van (datum): ___________________

tot ( datum) _______________________

Op basis van deze gegevens bepaalt de aannamecommissie óf en wélke extra ondersteuning er ingezet
zal worden. Als extra ondersteuning wordt gestart, worden ouders hiervan op de hoogte gesteld.
Dit formulier is volledig en naar waarheid ingevuld.
Handtekening ouder/verzorger

______________________________________________________

